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Närvarande:  

Kajsa Hedin  

Maria Lundqvist  

Mimmi Sokka  

Sofia Stridsman  

Ingrid Thure  

Adjungerande:  

Cornelia Köhler 

  

 §1 Mötet öppnas  

  

§2 Mimmi valdes till justerare 

  

§3 Vi går igenom föregående mötesprotokoll 

Protokollet lades till handlingarna 

 

§4 Ekonomi 

Inget nytt från vår kassör.  

 

 §5 Val av skyddsombud 

Omval Linnea Sandqvist Paramed enhet 2020-06-01-2023-09-30 

Martina Wahlberg Burträsk HC 2020-05-28-20223-09-30 

Jenny Ermling Tegs HC 2020-06-01-2023-09-30 

Andreas Petterson Tegs HC 2020-06-01-2023-0930 

Frida Witz Anderstorps HC 2020-06-01-2023-09-30 
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 §6 Administration av arbetsplatsombud och skyddsombud 

Kajsa administrerar både de valda skyddsombuden samt två nya arbetsplatsombud 

 

 §7 Uppdatering av logglistan 

200608 Ombud extrainsatt videomöte med Regionen ca 20 st 

200609 DS Styrelsemöte 

 

§8 Check årshjul 

Aktuellt med sommarbrevet som Sofia kommer att skicka ut till våra medlemmar. 

 

§9  Verksamhetsplan 

Inget att tillägga 

 

§10 Genomgång och uppdatering punkter Trellolistan 

Covid19 information 

Genomgång av läget.  

En upplevelse av en lugnare period just nu. Vården har börjat ta emot en del öppenvårdspatienter på NUS. 

Patienter med andra diagnoser söker åter vård. Vården börjar återgå till det mer normala. 

Västerbotten är det län som har haft lägst dödstal i förhållande till smittade och även en låg smittspridning. 

Arbetsgivaren börjar återgå till att bedriva en mer normal hälso- och sjukvård. 

På NUS har personal blivit omflyttade till nya avdelningar för att kunna tillgodose behovet under rådande 

omständigheter till bland annat Infektion avd. 2.   

Fråga har även ställts till Företagshälsan hur de stöttar personals återgång till arbete, som blivit smittade och 

drabbats hårdare av Covid-19. 

Plattformen på Fysioterapeuternas hemsida är ett fantastiskt stöd för Fysioterapeuter att inhämta kunskap 

och stöd gällande Covid 19. Viktigt att fortsätta sprida denna kunskapskälla. 

 Det har fungerat bra för studenterna med distansutbildning. Där det varit behov av mer praktisk utbildning 

har man kunnat ändra i planeringen och senarelägga det. 
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Upptakt 4-5/9 

På grund av rådande omständigheter och att ges möjlighet att följa folkhälsomyndighetens 

rekommendationer beslutas det att Walhalla avbokas. Styrelsen är eniga om att det känns viktigt med ett 

fysiskt möte Sofia ser över möjlighet att istället vara på Ansia i Lycksele.  

 

Kongressen 

Med tanke på den stora osäkerhet som råder kring utvecklingen av Covid-19 har förbundsstyrelsen beslutat 

att kongressen 2020 ska ske digitalt. 

Önskemål är att kongressledamöter från Västerbotten ska kunna samlas för en gemensam uppkoppling till 

Kongressen. Frågan adresseras till Förbundsstyrelsen. Från distriktsstyrelsen i Västerbotten vill man också 

veta att förbundet säkerställer att den digitala processen kommer att fungera så att det inte påverkar 

demokratin. 

De dialogmöten med medlemmar som kommer att ske inför Kongressen i oktober, fortsätter att planeras 

som fysiska möten i Lycksele, Skellefteå och Umeå. 

Dokumenten ”Kongresskola” samt ”Checklista styrelse-representant kongress 2020” finns på Trello att läsa 

för kongressledamöter samt övriga styrelsemedlemmar. 

Samtliga kongressledamöter inbjuds till Styrelsemöte i höst. 

 

God och nära vård-En reform för ett hållbart hälso och sjukvårdssystem SOU 2020:19 

Huvudbetänkandet av utredningen är ute på remiss.  Det berör i huvudsak fem delar: 

• Samverkansstrukturer för hälso- och sjukvården 

• Patientkontrakt 

• Utbildning och Forskning i den nära vården 

• Nationella taxan 

• Begreppet sluten och öppen vård 

Distriktsstyrelsen önskar få in synpunkter, frågor, reflektioner från medlemmar samt styrelsen. Sofia mejlar 

ut till valda medlemmar inom Regionen samt kommuner och önskar svar senast 18/6. Sofia sammanställer 

svaren. Senast 26/6 ska sammanställningen skickas in till Kansliet. Därefter kommer remissvar att skrivas och 

förbundsstyrelsen tar beslut om detta vid Förbundsstyrelsemötet 24/8. 

Styrelsemöte i höst 

Nästa möte efter sommaruppehållet blir 20/8 kl 17.00-19.00. Det kommer att ske digitalt 
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Facklig tid i höst 

Ingrid Thure kommer att arbeta 4 tim/vecka för Fysioterapeuterna från och med i höst. Sofia kommer från i 

höst utöka sin fackliga tid.  

Fysio i elevhälsan. 

Sofia har varit i kontakt med Caroline Agrell och informerat om att motionen om utredning av fysio i 

elevhälsan bifölls vid kommunfullmäktige i Skellefteå. Caroline uppmanar till kontakt med tjänstemän i syfte 

att erbjuda dem stöd i utredningen från Förbundet. Sofia kontaktar Caroline gällande detta. 

Webseminariun Kvinnors hälsa 

Då Almedalsveckan ställts in i år planerar Fysioterapeuterna istället ett webbsänt seminarium om kvinnors 

hälsa och fysioterapeuternas roll 30/6 kl. 14.00-15.00 

Distriktsstyrelsen planerar att skicka inbjudan till berörda politiker och tjänstemän i syfte att de ska få ökad 

kunskap i ämnet. Sofia kontaktar Caroline Agrell. 

Sommarbrev 

Eventuella synpunkter på sommarbrevet skickas från styrelsen till Sofia. 

Fysioterapeuternas brevlåda Västerbotten. 

Under semester kommer hänvisning ske till Ombud vid kansliet 

 

§11.För uppföljning kommande möte. 

Inget togs upp idag, men alla är ansvariga för att uppdatera och kontrollera Trello. 

Nästa möte 20/8 kl 17.00-19.00 

Trevlig Sommar! 

 

 §12 Mötet avslutas 

 

 

 

______________________________                                     ___________________________________  

Ordförande Sofia Stridsman                                                     Justerare   

Protokollet justerat via mejl. Underskriven version finns hos distriktsstyrelsen 

 


